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inspiratiefiche 
— expo 'rook' in het huis van alijn (gent)

meer informatie

tijd

doelgroep

basis
• Kaderen van de expo ‘Rook’ in de klas: min. 10-15 minuten. 
• Tentoonstelling: gemiddeld 60 minuten. 
• Nabespreking van de expo ‘Rook’ in de klas: bij voorkeur één lesuur of 

meer (zie lespakket i.k.v. de Expo).

extra
• Praktische organisatie.
• Verplaatsing van en naar Huis van Alijn in Gent.

€ 75 
(incl. museumtoegang + gids)
max. 20 deelnemers per gids.

Rokende en niet-rokende leerlingen uit het secundair onderwijs*.
Geschikt voor eerste, tweede en derde graad - op maat van de graad.
 
* Als jouw school een BuSO-school is, vermeld dit zeker bij de reservering.   

Zo kan de gids de rondleiding meer op maat maken van de leerlingen.

kostrpijs
€ €

De geur van een sigaar, een pijp in een mondhoek, kleurrijke sigarettenreclames in het straatbeeld. 
Het zijn stuk voor stuk vertrouwde herinneringen die in onze hedendaagse samenleving vreemd 
kunnen lijken. De expo ROOK brengt de mentaliteitsverandering in beeld en toont hoe en waarom we 
anders naar roken zijn gaan kijken.

Het Huis van Alijn ontwikkelde voor deze expo een interactieve rondleiding voor secundair onderwijs 
+ een lessenpakket gericht op beeld- en mediakritiek en preventie, i.s.m. Vlaams Instituut Gezond 
Leven. Het lesmateriaal kan je downloaden op de website van het Huis Van Alijn en Bullshit Free  
Generation. 

De tentoonstelling is beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands (vakoverschrijdend werken kan 
dus zeker ook!).

http://huisvanalijn.be/nl/actueel/expo-rook
http://huisvanalijn.be/nl/bezoek/met-de-klas/secundair-onderwijs
http://huisvanalijn.be/nl/bezoek/met-de-klas/secundair-onderwijs
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de expo loopt vanaf 19.10.2018 tot 22.04.2019.

aantal deelnemers
Max. 20 deelnemers per gids | max. 2 groepen tegelijk.

reservatie
Reserveren doe je bij voorkeur 3 weken vooraf via het online-
formulier op de website  of via 09 210 10 75 (BoekjeBezoek).

contact
www.huisvanalijn.be

praktische
zaken

@


